
DUBNOVÉ AKCE  

STŘEDEČNÍ KLUB – každou středu 14.00 – 16.30 h. 

3. 4. – klub vaření – palačinky – plníme vaše přání a společně budeme připravovat 

palačinky – sladkou i slanou verzi; příspěvek na suroviny 20,- Kč 

10. 4. – klub procvičování paměti – hravě a vesele cvičíme mozek  

17. 4. – klub tvoření – Velikonoce jsou za dveřmi, společně si vyrobíme ozdobný 

věnec na dveře z březových větviček a další dekorace s velikonoční tématikou  

24. 4. – klub křeslo pro hosta – beseda s pracovnicemi Úřadu práce v Jeseníku – 

Mgr. Miou Suchou a p. Olgou Vondruškovou na téma „speciální služby a dávky 

úřadu práce zrakově postiženým“ 

 

!!! KVĚTNOVÁ ZMĚNA !!!  

1. a 8. 5. JSOU STÁTNÍ SVÁTKY středeční kluby proběhnou vyjímečně 

v ÚTERÝ 30. 4. a 7. 5. v klasických časech – tj. 14 – 16.30 hod. 

ÚTERÝ 30. 4. – klub tvoření – p. Mgr. Jaroslava Bendová – jak se tvoří enkaustika 

– krok za krokem si pod vedením zkušené slabozraké malířky namalujeme své 

enkaustické dílo, které si odneseme domů. 

ÚTERÝ 7. 5. – klub procvičování paměti - hravě a vesele cvičíme mozek 

 

KERAMIKA 

úterý od 8 do 10 h. – SVČ DUHA Jeseník – 9., 16., 23. a 30. 4. 

!!! NOVĚ !!! Od úterý 9. 4. bude probíhat účast na keramice za poplatek 30,- 

Kč/osobu/1 lekci. Je nutné se účastnit vždy 2 lekcí na sebe navazujících – v 1. lekci 

se tvoří, 2. lekci se výrobky glazují. Při placených lekcích si účastníci vyrábí výrobky 

pro svou potřebu, to znamená, co si kdo vyrobí, to si i odnese domů. 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE  

úterý 23. 4. od 10.30 h. – jednání oblastní rady v kanceláři odbočky 

čtvrtek 25. 4. ve 14 h. – relaxační pobyt v Solné jeskyni Solvita v Priessnitzových 

léčebných lázních, odjezd z autobusového nádraží ve 13.35 h., stanoviště č. 1 

 



 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 

V úterý 30. 4. v 17 h. proběhne vernisáž výstavy 

slabozraké malířky Mgr. Jaroslavy Bendové ve 

výstavní síni Informačního centra Katovna v Jeseníku. 

Výstava obrazů malovaných technikou enkaustiky nese 

název Cestou barev. Výstavě bude předcházet tvořivá 

dílna v kanceláři odbočky ve 14 hodin. Výstavu pořádá 

SONS ČR, z. s., OO Jeseník v rámci 25. ročníku 

festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a je možné 

ji shlédnout do 31. 5. 2019. 

 

 

TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE ORGANIZAČNĚ NEZAJIŠŤOVANÉ NAŠÍ ODBOČKOU 

čtvrtek 11. 4. v 15.30 h. – setkání dříve narozených – v městském sále na ulici 

Karla Čapka, pořádá město Jeseník, vstup zdarma, k tanci a poslechu hraje Trio 

Fantasia 

pátek 12. 4. od 10 h. – jesenické farmářské trhy – i naše odbočka se zúčastní 

(prosíme o nahlášení případných zájemců na tel. 736 671 586, děkujeme) 

sobota 13. 4. velikonoční trhová slavnost na jesenickém náměstí – pořádá spolek 

Sudetikus. Dopoledne vystoupí děti z MŠ, odpoledne Komorní sbor Florian, folklorní 

soubor Trnka, sbor JESEN, a další. Těšit se můžete na prodejní stánky s velikonoční 

tématikou, tvořivé dílny (pletení pomlázky, malování kraslic, výroba velikonočních 

ozdob, ukázka velikonočních zvyků). Je vyhlášena soutěž o nejvypečenějšího 

sladkého beránka (je třeba jej přinést do 14 h. na infostánek).  

sobota 13. 4. v 15 h. – jarní koncert Smyčcového orchestru ZUŠ Jeseník 

v Kongresovém sále PLL, a. s., vstupné dobrovolné 

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník zve na zájezdy Jarní 

Krnov dne 16. 4. a Floria Jaro – zahradní výstava 2019 Kroměříž dne 2. 5. – 

bližší informace podá V. Vymětalová, tel. 603 334 225. 

čtvrtek 18. 4. v 17 h. – kino Pohoda Jeseník – komedie Ženy v běhu – promítání 

v rámci Senior klubu, vstupné senior pasy 45,- Kč (ostatní 60,- Kč) 

čtvrtek 25. 4. – zájezd pro děti i dospělé na Floru Olomouc a ZOO Kopeček – 

pořádá SVČ Duha, přihlášky do 11. 4. pouze e-mailem: janostakova@duhajes.cz 

čtvrtek 25. 4. od 8.30 do 11.30 h. – Den Země – oslava dne Země a přírody našeho 

domova – probíhá ve Smetanových sadech a ve Sportovní hale Jeseník 

mailto:janostakova@duhajes.cz

